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Toetsplan
Inleiding
Om door de Atletiekunie gekwalificeerd te worden als BWO-Wedstrijdleider/scheidsrechter weg moet
de kandidaat aantonen de volgende rol en verantwoordelijkheid te uit te kunnen voeren:
1 organiseren 'wedstrijd proces' (locatiebepalingen, tijdregistratie)
De andere rollen worden wel geoefend in de opleiding, maar niet getoetst.

Toetsvorm
Om aan te tonen dat de kandidaat deze rollen en verantwoordelijkheden beheerst, maakt hij na
workshop 3 onderstaande opdracht. In dit toetsplan wordt deze opdracht beknopt omschreven. De
concrete opdracht wisselt regelmatig (van casus).
Opdracht: Wedstrijdvoorbereiding
Kandidaten krijgen de opdracht om op basis van een casus een wegwedstrijd voor te bereiden. Concreet
betekent dat ze:
 Een opzet maken voor de wedstrijd (chronologisch overzicht opstellen)
 Een parkoers intekenen voor één van de afstanden (de eigen omgeving mag gebruikt worden) een
aangeven hoe ze het startgebied en de finishstraat inrichten
 Een beknopt calamiteitenplan opstellen
 Schetsen van de instructie voor de andere officials

Beoordeling
De kandidaat biedt de uitwerking van zijn opdracht, binnen drie weken na workshop, aan via zijn
beoordelingsportfolio in de AtletiekAcademie. Via de AtletiekAcademie beoordeeld de opleider de
ingestuurde uitwerkingen aan de hand van het de beoordelingsformulier (zie bijlage1). De opleider rondt
de beoordeling binnen vijf werkdagen af. Daarbij geeft de beoordelaar concrete feedback aan de
kandidaat.

Beroep aantekenen
Een kandidaat kan tegen de beoordeling van de beoordelaar een beroep aantekenen bij de
Toetsingscommissie van de Atletiekunie.

1

Voor de beoordelaar is een beoordelingsformulier in Excel beschikbaar met een toelichting op de criteria
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Bijlage: Beoordelingsformulieren BWO-Wedstrijdleider
Datum:
Beoordelaar:

Naam kandidaat:
Criteria

Max.
punten

Opzet maken voor de wedstrijden
 Juryvergadering opgenomen in chronologisch overzicht
 Alle onderdelen op het programma staan opgenomen in het chronoloog
 Chronologisch overzicht reëel op basis van tijdsduur wedstrijdafstanden
 Wedstrijdreglement voor looponderdelen goed toegepast
Parkoers

2
2
8
6

 Parkoers kent weinig knelpunten
 Startgebied goed ingericht
 Finishstraat goed ingericht
Calamiteitenplan

2
2
2

 Bereikbaarheid start/finish
 Beveiliging parkoers
 Extreme omstandigheden
Instructie

2
2
2



4

Instructie voor andere wedstrijdofficials is duidelijk uitgewerkt

Vaststellen slagen/zakken
In totaal zijn er 34 punten te halen
 24 punten is geslaagd
 Minder dan 16 punten is gezakt
 Tussen 16-23 punten is herkansing, die door de opleider verstrekt wordt.
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Punten
behaald

